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POZIV K PRIPOZNANJU MEDNARODNEGA ZNAKA ŽRTEV NASILJA IN SPREJETJU 

PROTOKOLA V PRIMERIH ZAZNAVE NASILJA NA DALJAVO NAD OTROKI 

 

Spoštovani, 

 

pošiljamo Vam dopis, v katerem predlagamo pripoznanje mednarodnega znaka, ki ga 

lahko žrtve nasilja uporabijo kot možnost klica na pomoč. Ob tem pa tudi predlagamo sprejetje 

protokola za pedagoške delavce v primerih zaznave nasilja nad otroki v situacijah šolanja na 

daljavo. V nadaljevanju je najprej predstavljen projekt, v okviru katerega smo pripravili tudi 

informacijski video, v katerem je prikaz omenjenega znaka za žrtve nasilje. 

Projekt Reagiraj! Nisi sama-nisi sam je nastal v okviru študentske ekipe Pedagoške 

fakultete Univerze na Primorskem pod mentorskim vodstvom Marka Gavriloskega, asist. v 

študijskem letu 2017/2018. V štud. letu 2019/2020 smo projekt prijavili na Javni štipendijski, 

razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije in pridobili financiranje po 

programu Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK). Projekt v okviru ŠIPK je 

vodila mentorica doc. dr. Mateja Marovič. 

Namen projekta je informiranje in ozaveščanje bodočih pedagoških delavcev, pedagoških 

delavcev v vzgojno-izobraževalnih institucijah in ostale širše javnosti o različnih pojavnih 

oblikah nasilja, preprečevalnih praksah, postopkih ukrepanja in sodelovanja z zunanjimi 

institucijami, organizacijami, društvi itd.  

Cilj različnih dogodkov, izobraževanj in delovanja projekta je vzpostavitev t. i. 

reakcijskega trikotnika med študenti (bodočimi pedagoškimi delavci), žrtvami nasilja in 

pristojnimi institucijami, saj želimo raziskati in ustvariti različne možnosti za zagotavljanje 

prostora, v katerem bi z ničelno toleranco do nasilja gradili proti-nasilno platformo. 

Vzpostavljene imamo tri spletne platforme: Instagram in Facebook (Reagiraj – nisi sama, 

nisi sam) ter spletno stran (https://reagiraj.com) preko katerih nagovarjamo (bodoče) 

pedagoške delavce v vzgoji in izobraževanju in pozivamo širšo javnost k ničelni toleranci do 

nasilja.  
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Kljub formalnemu zaključku projekta (ŠIPK) nadaljujemo z izvajanjem novih projektnih 

aktivnosti. Bodoče pedagoške delavce želimo nagovarjati naj ob zaznavi katerekoli pojavne 

oblike nasilja ukrepajo tudi v vlogi sočloveka in soseda, jih ozaveščati o pomembnosti 

njihovega duševnega zdravja in duševnega zdravja otrok v času epidemije in najrazličnejših 

ukrepov s strani države, ki lahko pomembno vplivajo na različne stiske ljudi. 

Ravno čas epidemije, ki je mnoge posameznice in posameznike zaprl med štiri stene, 

povečuje stisko žrtev nasilja, ki so zaradi specifičnosti obdobja med drugim postale nevidne 

za družbene sisteme preventive in pomoči. Zato morajo tako pedagoški delavci kot tudi drugi 

biti še toliko bolj pazljivi na morebitne znake, s katerimi bi lahko žrtvam nasilja pravočasno 

pomagali in ustrezno reagirali.  

V ta namen smo pripravili video, s katerim želimo tako pedagoške delavce kot širšo javnost 

seznaniti z rabo mednarodnega znaka, s katerim oseba nakaže, da je žrtev nasilja v družini. 

Hkrati predlagamo sprejetje protokola, s katerim bi lahko pedagoški delavci ob zaznavi nasilja 

nad otrokom pravočasno in ustrezno reagirali v smeri pomoči žrtvam nasilja. Pomembno se 

nam zdi informiranje, ozaveščanje in opolnomočenje pedagoških delavcev in tudi ostalih služb 

pomoči (centri za socialno delo, zdravstvene organizacije, policija, društva ter organizacije s 

področja preprečevanja nasilja idr.), da bi v reakcijskem trikotniku lahko pravočasno, ustrezno 

in povezovalno reagirali tudi v primerih nasilja, ki ga zaznamo na daljavo (primeri šolanja na 

daljavo). Ravno šolanje na daljavo odpira vrsto vprašanj, ko morajo biti pedagoški delavci 

pazljivejši, saj lahko kakršnekoli spremembe pri posamezniku hitreje spregledajo ali pa se le 

te zakrijejo. 

Zavedamo se številnih pomislekov, zaradi katerih tovrstni znak ne bi bil uporaben, a hkrati 

predstavlja še dodatno možnost, ki jo lahko žrtve izkoristijo. Seveda pod pogojem, da je 

učencem, dijakom in pedagoškim delavcem ustrezno predstavljen kot možnost klica na 

pomoč. Na tem mestu priporočamo vključitev strokovnjakov s številnih področij, ki bi pripoznali 

ta znak kot eno od možnosti klica na pomoč in podali strokovne podlage za sprejetje protokola 

ob zaznavi nasilja nad otroki na daljavo (čeprav lahko osnovo predstavlja protokol, ki ga 

uporabljamo v običajnih razmerah in so vzgojno-izobraževalni zavodi z njim že seznanjeni). 

Ta poziv je namenjen tako pristojnim ministrstvom kot tudi vsem izobraževalnim 

institucijam v Sloveniji, društvom in nevladnim organizacijam s področja preprečevanja nasilja 

ter drugim, ki lahko kakorkoli pomagajo, informirajo in ozaveščajo svojo ciljno publiko in tudi 

širšo javnost. Ob tem pa seveda pozivamo vse pedagoške delavke in delavce, da svoje 

učence, dijake in študente informirajo o pojavnosti in oblikah nasilja ter jih obvestijo o tej 

možnosti klica na pomoč. Pri tem je pomembno poudariti resnost znaka, ki se v nikakršnem 

primeru ne sme zlorabiti, saj ne želimo, da izgubi pomen in svojo vrednost. 
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Opis mednarodnega znaka kot klica na pomoč za žrtve nasilja: »Proti kameri pokažite 

odprto dlan, premaknite palec v dlan in ga z ostalimi prsti pokrijte v pest. Če vam nekdo pokaže 

takšen znak, nujno reagirajte. Ostanite mirni; osebi, ki vam je pokazala znak, ne pišite sporočil, 

ne govorite na glas o tem, kar vam je pokazala, enostavno le pokličite policijo (113) ali pa za 

več informacij obiščite uradno stran policije.« 

 

 

 

 

 

Projektna skupina Reagiraj! Nisi sama–nisi sam dovoljuje uporabo video materiala v 

namene izobraževanja, ozaveščanja in informiranja. Posnetek je javno dostopen na FB strani 

in youtube strani. Za dodatne informacije smo dosegljivi po e-pošti: reagiraj@gmail.com.  

 

Lepo vas pozdravljamo. 

 

doc. dr. Mateja Marovič, l. r. 

Marko Gavriloski, asist., l. r. 

v imenu ekipe Reagiraj!  

 

Poslano: 
- Urad predsednika RS; 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS; 
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS; 
- Varuh človekovih pravic RS; 
- Informacijski pooblaščenec RS; 
- Zagovornik načela enakosti; 
- Pedagoški inštitut; 
- Univerza v Ljubljani; 
- Univerza v Mariboru; 
- Univerza na Primorskem; 
- Vzgojno izobraževalni zavodi; 
- Šola za ravnatelje; 
- Centri za socialno delo; 
- Policija; 
- Občine; 
- Nevladne organizacije. 

 

 

https://www.facebook.com/1987965981328960/posts/3284815584977320/?sfnsn=mo
https://www.youtube.com/watch?v=CI7en5-wNao
mailto:reagiraj@gmail.com

